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 V/v gi噂i thi羽u xét Tuyên d逢挨ng  
Bí th逢 Chi đoàn và thanh niên tiên ti院n làm theo 

l運i Bác c医p t雨nh n<m 2016 

AOÀN TNCS H唄 CHÍ MINH 
 

Thái Nguyên, ngày 07  tháng 03 n<m 2016 

 

 
Kính g穎i: Ban Th逢運ng v映 Aoàn các đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c 

 
Th詠c hi羽n k院 ho衣ch s嘘 216- KH/TATN-TG ngày 22/2/2016 c栄a T雨nh đoàn 

Thái Nguyên v隠 vi羽c T鰻 ch泳c “L宇 k益 ni羽m 85 ngày thành l壱p Aoàn TNCS H欝 Chí 
Minh (26/3/1931 -  26/3/2016); Tuyên d逢挨ng Bí th逢 Chi đoàn và Thanh niên tiên 
ti院n làm theo l運i Bác n<m 2016”. Ban Th逢運ng v映 Aoàn A衣i h丑c Thái Nguyên đư 
h丑p xét và gi噂i thi羽u đ隠 ngh鵜 các đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c th詠c hi羽n m瓜t s嘘 n瓜i dung sau: 

1. A嘘i v噂i n瓜i dung “Thanh niên tiên ti院n làm theo l運i Bác n<m 2016 c医p t雨nh” 
Ban Th逢運ng v映 Aoàn AHTN gi噂i thi羽u 04 cá nhân thu瓜c các đ挨n v鵜 sau xét ch丑n 
gi噂i thi羽u: 

  - Tr逢運ng A衣i h丑c Công ngh羽 Thông tin và Truy隠n thông 
  - Tr逢運ng A衣i h丑c K悦 thu壱t Công nghi羽p 
  - Tr逢運ng A衣i h丑c Khoa h丑c 
  - Tr逢運ng A衣i h丑c Nông Lâm 
2. A嘘i v噂i n瓜i dung “Tuyên d逢挨ng Bí th逢 Chi đoàn tiêu bi吋u làm theo l運i Bác 

n<m 2016”, Ban Th逢運ng v映 Aoàn AHTN gi噂i thi羽u 05 cá nhân thu瓜c các đ挨n v鵜 
sau xét ch丑n gi噂i thi羽u: 

- Tr逢運ng A衣i h丑c S逢 ph衣m 
- Tr逢運ng A衣i h丑c Y D逢嬰c 
- Tr逢運ng A衣i h丑c Công ngh羽 Thông tin và Truy隠n thông 
- Tr逢運ng A衣i h丑c Kinh t院 và QTKD 
- Aoàn Kh嘘i C挨 quan AHTN (Liên chi Aoàn khoa Qu嘘c t院) 

3. Th運i h衣n và th栄 t映c h欝 s挨: 
- Các đ挨n v鵜 g穎i h欝 s挨 (Theo m磯u đính kèm trong k院 ho衣ch 216- KH/TATN-

TG ngày 22/2/2016 c栄a T雨nh đoàn Thái Nguyên) v隠 v<n phòng Aoàn AHTN b違n 
m隠m và c泳ng tr逢噂c 14/3/2015. 

Ban Th逢運ng v映 Aoàn AHTN đ隠 ngh鵜 các đ挨n v鵜 tri吋n khai theo n瓜i dung 
công v<n, báo cáo A違ng 栄y, lưnh đ衣o đ挨n v鵜 đ吋 tham gia ch逢挨ng trình đ衣t k院t qu違 
cao./. 
 
N挨i nh壱n: 
- Các đ挨n v鵜 Aoàn tr詠c thu瓜c (t/h); 
- L逢u VPA. 

TM . BAN TH姶云NG V影  
BÍ TH姶 

 
Aư ký 

 
 

Hà Xuân Linh 
 


